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Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen

THINK2ACT ENERGY & MATERIALS NV VERWERFT 94% VAN ALLE AANDELEN VAN
2VALORISE NV EN OVERWEEGT OPENBAAR BOD OP ALLE RESTERENDE AANDELEN
Think2Act Energy & Materials NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met
maatschappelijke zetel te Baronielaan 8, 8870 Izegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0833.757.263 kondigt vandaag aan dat zij 94,14 % van de aandelen
in 2Valorise NV heeft verworven van de voormalige 2Valorise referentie-aandeelhouders Gimarco NV,
LRM NV en de heer Philiep Van Eeckhout. De verwervingsprijs van de aandelen bedroeg zes (6) euro
per aandeel.
Gimarco NV, LRM NV hielden voorafgaand aan bovenvermelde verrichting respectievelijk 79,80 en
13,60 procent van alle aandelen uitgegeven door 2Valorise NV.
Think2Act Energy & Materials is een naamloze holdingvennootschap met als enige actief de deelneming
in 2Valorise, waarvan de aandelen worden gehouden door Philiep Van Eeckhout, Gimarco NV, Filip
Lesaffer, Jo Breesch,Hendrik Van Eeckhout, Karel Van Eeckhout, Think2Act Investment & Management
NV, en de leden van het executive management van 2Valorise NV, met name Dirk Slegers, Jean Paul
Degbomont en Robin Vannoppen.
Think2Act Energy & Materials NV wordt thans, net zoals Gimarco NV, exclusief gecontroleerd door de
heer Philiep Van Eeckhout krachtens een aandeelhoudersovereenkomst.
De aandeelhouders van Think2Act Energy & Materials NV hebben evenwel de intentie om aansluitend
op bovenvermelde verwerving, een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten krachtens dewelke de heer
Philiep Van Eeckhout de controle in de toekomst gezamenlijk zal uitoefenen met zijn zonen, de heren
Hendrik Van Eeckhout en Karel Van Eeckhout.
Aansluitend op bovenvermelde wijziging van controle zal Think2Act Energy & Materials NV
Overeenkomstig artikel 50, eerste lid van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare
overnamebiedingen (het “Overnamebesluit”) een verplicht openbaar overnamebod richten aan alle
overige aandeelhouders op het geheel van de effecten met stemrecht uitgegeven door 2Valorise NV. De
biedprijs zal gelijk zijn aan de prijs geboden door Think2Act Energy & Materials NV aan de vorige
referentie aandeelhouders, zes (6) euro per aandeel, wat een premie van ongeveer 24,5% inhoudt ten
aanzien van de slotkoers van gisteren.
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Het dossier wordt aansluitend op bovenvermelde wijziging van controle voorgelegd aan de FSMA,
waarna het bod in beginsel overeenkomstig artikel 56 van het Overnamebesluit, binnen de drie
werkdagen na het ontstaan van de biedplicht dient te worden aangekondigd. Think2Act Energy &
Materials NV heeft het voornemen om na afloop van het verplicht overnamebod een uitkoopbod uit te
brengen overeenkomstig artikelen 42, 43 en 57 van het Overnamebesluit, indien de voorwaarden
daartoe vervuld zijn.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands op www.2valorise.be
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Over 2Valorise
2Valorise is een beursgenoteerde, Belgische holding die inzet op de valorisatie en herbestemming
van specifieke hernieuwbare rest- en afvalstromen. Vanuit een circulaire gedachte wenst
2Valorise deze hernieuwbare afvalstromen te valoriseren in nobele, waardevolle producten, zijnde
warmte en elektriciteit, en nevenstromen voor de bouw- en constructie-industrie.

Op vandaag heeft 2Valorise, via haar 100% dochtervennootschappen 2Valorise Amel en
2Valorise Ham twee valorisatie sites in exploitatie sinds respectievelijk 2007 en 2012. Jaarlijks
wordt op deze sites ca. 240.000 ton houtachtige afvalbiomassa door verbranding omgezet in
elektriciteit, warmte en nevenproducten (bodem- en vliegassen).

Verder is er een derde 100% dochtervennootschap, 2Valorise Materials, die instaat voor de
inkoop van de hernieuwbare rest- en afvalstromen.

In 2018 werd 2Valorise Services opgericht als vierde 100% dochtervennootschap. Deze entiteit
zal instaan voor de industriële maintenance en engineering activiteiten binnen de groep.

2Valorise wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool VALOR.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter
Tel: 32 496 57 90 15
www.2valorise.be
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